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ผู้รายงาน    นางสาวศรัญญา  ตุกชูแสง 

ภาพรวม : เป็น รพ. มหาวิทยาลยั จ านวนเตยีง 632 เตียง มีพยาบาลทัง้หมดประมาณ  676 คน แพทย์ 376 คน 

ทัง้หมด 13 วอร์ด   จ านวนผู้ ป่วย  926 รายตอ่เดือน  ผู้ ป่วยนอก 1012 รายตอ่วนั  LOS 19.4 วนั 

หลกัในการดแูลผู้ ป่วย  ยดึ  LOVE and HARMONY :Provide responsible and high-quality nursing care   

Policy ของฝ่ายการพยาบาล  

1. Hearty nursing care 

2. Meeting the demands of the community 

3. Abundant knowledge, abundant skills, and rich sense of humanity 

4. Better working environment in good teamwork with respect 

ระบบการจดัเวร ขึน้เป็น แบบ 3 ผลดัและ 2 ผลดั แล้วแตล่ะวอร์ดจะเลอืกกนัเอง 

ถ้า 3 ผลดั  จะเป็น ผลดัเช้า เวลา 8 - 16.45 น. 

  ผลดับา่ย เวลา 16-00.45 น. 

  ผลดัดกึ เวลา  00.00-9.30 น. 

สว่นถ้า 2 ผลดั  คือผลดัเช้า เวลา 8- 16.45  น.และผลดันอน เวลา 16.oo – 9 น.  ของวนัรุ่งขึน้ (16 ชม )   

สรุปการดงูานใน ICU  University of Miyazaki Hospital  1-16  ตลุาคม  57 

 ส าหรับ ICU แบง่เป็น  

1.  ICU รวม  

2.  GCU  (Growing care unit)  รับผู้ ป่วยที่อาการคงที่แล้วจาก NICU มีจ านวน 12 เตียง 

3. MFICU (Maternal Fetal Intensive Care Unit) จ านวน 3 เตียง 

4. NICU (Neonatal intensive care unit)  รับเด็กแรกเกิดทีม่ีปัญหา ต้องดแูลใกล้ชิด มจี านวน 9 เตียง  

 



ICU รวม:  รับทัง้เด็กและผู้ใหญ่ ทัง้ผู้ ป่วย อายรุกรรม  ศลัยกรรม  และ post operation, Trauma  จ านวนทัง้หมด 16  เตียง  

แบง่เป็น 2 ทีม คือ ทีม A มี 7 เตียง  ทีม B มี 9  เตียง  โดยเป็นห้องแยก 10 ห้อง ห้องรวม 6 ห้อง  ห้องรวมจะอยูต่ิดบริเวณ

เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อจะ admitted  ผู้ ป่วยที่ต้องดแูลใกล้ชิด  สว่นห้องแยกนัน้เป็นห้อง Negative pressure 2 ห้อง ที่เหลอืเป็น

ห้อง private ธรรมดา   ICU จดัตารางการท างานเป็นแบบ  2 ผลดั 

มีพยาบาลทัง้หมด 53 คน  เสมียน 1 คน และแมบ้่าน 3 คน  ไมม่ีพนกังานช่วยการพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล  

ระบบ assign งาน ระบบการจา่ยงาน  จ่ายเป็นแบบ PNS (Partnership Nursing System) คือจ่ายเป็นคู ่ จบัคูร่ะหวา่ง
น้องกบัพ่ี ดแูลผู้ ป่วย 2-3 เตียงตอ่คู ่ ท าทกุอยา่งทัง้รับ order ดแูล case การให้ยา จดัยา แจกยา และ
มี leader  1 คน  คอยประสานงานและควบคมุก ากบั ติดตามการท างานของทีม รวมทัง้บริหารจดัการ
เตียงร่วมกบัแพทย์ ICU และมีพยาบาลอีก 2 คนที่ท าหน้าที่เป็น assistance ช่วยเหลอืทัว่ไปทัง้ 2 ทีม  
ถือวา่นา่สนใจส าหรับระบบนีเ้พราะท าให้พี่สอนน้องไปด้วยและน้องได้ฝึกดแูลผู้ ป่วยโดยมีพี่คอยก ากบั
ได้ตลอดเวลา   

   
การรับ สง่เวร 7.50 น. Leader เวรดกึสง่ประเดน็ส าคญัให้กบั leader เวรเช้าก่อน หลงัจากรับทราบ assign case 

แล้ววา่ดแูลเตยีงไหน ก็ไป round ผู้ ป่วยคร่าวๆ  
8 น. ทกุคนพร้อมกนัท่ีเคาน์เตอร์ และแพทย์ที่อยูเ่วรจะมาสง่เวรก่อน บอกข้อมลูที่ส าคญัของผู้ ป่วยแต่
ละรายให้กบัทีมรับทราบ ข้อควรระวงัเป็นพิเศษ  

  
 

 
หลงัจากนัน้ HW จะเร่ิม morning brief ในเร่ืองตา่งๆ แต ่ HW ไมล่ง bedside nursing care 

 
 



Leader  ให้แตล่ะคนพดูประเด็นส าคญั และแจ้งข้อมลูขา่วสารท่ีต้องสือ่สาร เช่นความเสีย่งส าคญั  
incident เป็นต้น 
หลงัจากนัน้แตล่ะทีมก็แยกคยุกนัอีกครัง้เก่ียวกบัอาการส าคญั ของผู้ ป่วยในทีม 
แยกย้ายกนัไปดแูลผู้ ป่วย โดยมกีารตรวจสอบทกุอยา่งทีใ่ห้กบัผู้ป่วย pressure sore ตรวจตัง้แตห่วั
จรดเท้า  IV หรือยาทีใ่ห้กบัผู้ ป่วย  สายระบายตา่งๆมีต าแหนง่ใดบ้าง ร่วมกบัเจ้าของ case ในเวรดกึ 
พร้อมเจ้าของ case เวรดกึอาจบอกกลา่วประเด็นส าคญัอีกครัง้ในระบบคอมฯ  
เวลา 13 น.ตวัแทนแตล่ะคูก็่จะมาคยุกบั leader อีกครัง้เพื่อ updated ประเด็นส าคญัและรายงาน
อาการของผู้ ป่วยให้กบั leader รับทราบ 
13.15 น. leader รายงานกบั HW แตถ้่า HW อยูด้่วยตลอดก็ไมต้่องรายงานแล้ว  อาจให้พดูประเด็น
ควบคมุคณุภาพตา่งๆ ในวอร์ด เช่นการป้องกนัพลดั ตก หกล้ม  การแจก IP Voice เป็นต้น  ใช้เวลาไม่
เกิน 20  นาที 

ระบบการ admitted 
ผู้ ป่วย 

รับจาก ER  หรือ post op เป็นสว่นใหญ่ จะมีแพทย์ ICU เป็นผู้ รับทราบข้อมลู ส าหรับตารางการผา่ตดั
คอ่นข้างแนน่อน และมีการแจ้งไว้วา่วนันีจ้ะมีผู้ ป่วยเข้าหลงัผา่ตดัก่ีราย  และแตล่ะรายผา่ตดัอะไร ใช้
เวลาในการผา่ตดันานแคไ่หน (ICU สามารถเข้าไปดขู้อมลูผู้ ป่วยที่จะเข้าได้ทัง้ทีว่อร์ดและในห้องผา่ตดั
วา่ขัน้ตอนการผา่ตดัไปถงึไหนแล้ว มวีิดิโอให้ดจูากในห้องผา่ตดั link มาในระบบคอมฯ ของ ICU )  
เพื่อจะได้ทราบได้วา่การผา่ตดัใกล้เสร็จหรือยงั 

 

  
ช่วงระหวา่งนัน้ ถ้ามีอปุกรณ์ หรือของใช้อะไรของผู้ ป่วย พยาบาลวอร์ดก็จะน ามาสง่ให้ พร้อม ok กนัที
ละรายการอยา่งละเอียด  แล้วเอาไปเก็บท่ีเตียงผู้ ป่วย   

 

  
มีการเตรียมยาของผู้ ป่วยไว้เลยทีเ่ตียง เพราะมี order ของแพทย์มาแล้ว (ไมค่อ่ยมกีารเปลีย่นแปลง 
order) 
 



การเตรียมเตียงรับ
ผู้ ป่วย 

ลกัษณะการปเูตยีงและอปุกรณ์ตามภาพ  เตยีงแตล่ะเตยีงมอีปุกรณ์ประจ าเตียงอยูแ่ล้วทัง้เสา IV  
Infusion pump , Syringe pump ถงัออกซเิจน  เตรียมเพิม่แคป่เูตียงและ ventilator, chart และ
แบบฟอร์มตา่งๆ  ถ้าผู้ ป่วยต้องใช้ (พยาบาลตอ่ set และ test เอง)   

  

   
จะมีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดเตยีงให้  ถ้าเป็นผู้ ป่วยติดเชือ้ เช่น MRSA จะมีเจ้าหน้าที่จากสว่นกลาง
ของ รพ. โดยเฉพาะมาท าความสะอาดให้ทกุอยา่ง ใช้เวลาเกือบ 1 ชม. ในการท าความสะอาดถ้าเป็น
ผู้ ป่วยติดเชือ้ แตถ้่าผู้ ป่วยปกติ ก็เช็ดท าความสะอาดเอง  แล้วพยาบาลก็มาปเูตียง และเตรียมอปุกรณ์ 
โดยตรวจเช็คตามรายการท่ี list ไว้ของครบหรือไมแ่ล้วเซ็นช่ือก ากบัวา่ใครเป็นคนตรวจสอบ 

การย้ายผู้ ป่วยออกจาก 
ICU 

Leader เวรดกึจะหมายเหตไุว้ทีบ่อร์ดที่เตียงผู้ ป่วยวา่เตยีงนีน้า่จะย้ายได้ แล้วรอแพทย์ round ตอนเช้า
เมื่อมี order ย้ายก็ท าการย้าย 
การย้ายกลบัวอร์ด (รวมทัง้ ER ด้วยเพราะจดัเป็นวอร์ดหนึง่ที่ admitted ผู้ ป่วยได้)  เจ้าของ case จะ
โทรไปถามวา่วอร์ดจะรับผู้ ป่วยได้ก่ีโมง และแจ้งคร่าวๆ วา่ผู้ ป่วย on อะไรอยูบ้่าง   หลงัจากนัน้เตรียม
ของเตรียมอปุกรณ์  เมื่อถึงเวลาที่วอร์ดพร้อม ก็จะสง่พยาบาลมาอาจ 1 หรือ 2 คนแล้วแตว่า่ผู้ป่วย
อาการหนกั เบาแคไ่หน  โดยเอารถนัง่หรือเตยีง พร้อมอปุกรณ์ เชน่ Infusion pump, Syringe pump ที่
จะต้องใช้กบัผู้ ป่วยมาด้วย  หลงัจากนัน้ก็จะมาสง่เวรกนัท่ีปลายเตียงผู้ ป่วย พร้อมกบั ok ของกนัทีละ
ชิน้ แล้วจึงเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยลงเตียงของวอร์ด  แล้วพยาบาลก็เข็นผู้ ป่วยกลบัวอร์ด (ที่น่ีแพทย์กบั
พยาบาลเทา่นัน้เข็นเตยีงเองหมด ไมม่ีเจ้าหน้าที่เปล) 

   



Mans จดุเดน่คือความเป็นมติร และให้เกียรตซิึง่กนัและกนั ไมว่า่ระหวา่งวิชาชีพทัง้แพทย์ พยาบาล เภสชัฯ  
หรืออื่นๆ  มีการแบง่ปันข้อมลูและใช้ข้อมลูร่วมกนัในระบบคอมฯ  อีกทัง้มีการ round ร่วมกนั  นอกจาก
ความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ไมเ่ก่ียงวา่เป็นงานของใคร  
ส าหรับคนมาดงูานหรือมาใหม ่ เช่น นศ. ก็จะมกีารให้แนะน าตวัช่วงเวลาที่รับ สง่เวรเพื่อให้ทกุคนได้
รับทราบวา่มีผู้มาใหมใ่นวอร์ด  
พยาบาลไมม่กีารตรวจ ABG เอง ต้องเป็นแพทย์เทา่นัน้  พยาบาลดดูเลอืดให้แตแ่พทย์เป็นผู้ไปตรวจ
ผลรวมทัง้การ dressing แผลใหญ่ๆ เช่นแผลผา่ตดัตา่งๆ ถึงแม้จะมี discharge ซมึก็รอแพทย์มาท า
เอง 
แพทย์ท างานเรียบร้อยมาก เวลามีหตัถการตา่งๆ เตรียมผู้ ป่วยเอง ท าเสร็จเก็บของเรียบร้อยและเช็ดท า
ความสะอาดบริเวณที่ท าหตัถการ หรือปิดแผลของผู้ ป่วยเอง  
บคุลากรมีความสขุในการท างาน ทกัทายกนัตลอด ยิม้แย้มแจ่มใส พดูจากนัด้วยความสภุาพ 
กระตือรือร้น ขยนัมาก  ที่ส าคญัไมม่ีการใช้โทรศพัท์สว่นตวัเลย ที่น่ีจะมีโทรศพัท์ของ รพ. ให้คนละ 1 
เคร่ืองเพื่อไว้ตามแพทย์หรือตาม จนท. อื่นๆ ไมม่ีการเลน่อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากเร่ืองที่ท างาน  
โทรศพัท์สว่นตวั จะเก็บไว้ในล๊อคเกอร์ หยิบมาใช้ช่วงพกัเที่ยง และหลงัเลกิงานเทา่นัน้  

 

 
   
บคุลากรมวีินยัสงูมาก  เคร่งครัดเร่ืองเวลา การแตง่กายตามระเบียบ ชดุพยาบาลของ ICU จะเป็น 
สชีมพ ู บคุลากรทัง้ รพ.  ใสช่ดุสว่นตวัมาท างานแล้วมาเปลีย่นชดุที่ รพ. ซึง่ทาง รพ. จดัเตรียม ซกั รีด 
ไว้ให้ มีขนาด S  M  L  ให้เลอืกใส ่ เป็นสวสัดิการของ รพ. อีกทัง้ใสร่องเท้าผ้าใบ สขีาวเหมือนกนัหมด
เพื่อลดการเกิดเสยีงขณะเดิน  และทาง รพ. จดัรองเท้ามาขายทีร้่านสวสัดิการของ รพ. แตค่า่ใช้จ่าย
เร่ืองรองเท้า เจ้าหน้าที่ซือ้เอง  
ปฏิบตัิตามมาตรฐานอยา่งเคร่งครัด ท าไปในแนวเดียวกนัหมด ทัง้เร่ืองการ identify การตรวจสอบ
คณุภาพงาน แม้แตเ่ร่ืองการ strap tube ,IV หรือ A-line  ก็ท าวิธีการเดียวกนัหมด (ได้รับการสอนจาก
สว่นกลางคือ Education nurses ของฝ่ายฯ เป็นผู้จดัตารางการสอนกบัพยาบาลใหมท่กุคน แตล่ะ
วอร์ดแยกมาสอนเฉพาะเร่ืองโรคของผู้ ป่วยและหตัถการเฉพาะเทา่นัน้) 

    



ระบบการประเมินบคุลากร  เขียนข้อตกลงภาระงานเฉพาะในสว่นท่ีเป็นเป้าหมายของตวัเอง สว่นของ 
รพ. ทาง nursing department เป็นผู้ เขียนเองและให้เจ้าตวัรับทราบ และมีการพดูคยุกบัหวัหน้า 
ประเมินผลทกุ 6 เดือน  การพฒันาให้ได้ตามเป้าหมาย ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าตวัเองทีต้่องรับผิดชอบใน
การหาความรู้ การอบรมเพื่อพฒันาให้ได้ตามเป้าหมายของ รพ. และเร่ืองที่ตวัเองอยากพฒันา  จะ
ประเมิน competency ในเร่ือง  Process of care , Responsibility, Planned ability, Knowledge, 
Emphasis, Coordination  แตไ่มใ่ชเ่ป็นการสอบ  สว่นใหญ่การให้คะแนนจะเป็นหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ประเมินคนเดียว โดยการสงัเกต พดูคยุ และซกัถามในระหวา่งการปฏิบตัิงาน  ส าหรับเร่ืองความรู้ก็ไม่
มีการสอบ แคม่ีสมดุประสบการณ์ เมื่อเข้าฟังบรรยายหรือปฏิบตัิก็จะมใีห้เซ็นสมดุประสบการณ์  ก็ถือ
วา่เพยีงพอแล้ว   

 

  
 พยาบาลใหมจ่ะมีสญัลกัษณ์ แถบสเีหลอืงและสติกเกอร์รูปลกูไก่ติดที่บตัร  เพื่อสือ่สารให้ทีมการรักษา

ทราบวา่ เวลาสือ่สาร ไมว่า่จะเป็นเร่ืองอะไร ต้องพดูให้ชดัเจนและอธิบายให้ละเอียด  จะสามารถเอา
แถบป้ายและรูปลกูไก่ออกได้เมื่ออายงุานครบ 1 ปี  

 

  
 มีระบบ floating system ด้วยคอืพยาบาลทกุหอผู้ ป่วยไมเ่ว้นแม้แต ่ ICU หรือ ER เมื่อมเีตียงวา่ง ต้อง

ออกไปช่วยหอผู้ ป่วยที่ภาระงานมาก  รวมทัง้พยาบาลใหม่ของ ICU ในช่วง 1 ปีแรกจะต้องหมนุเวียน
ไปช่วยงานในห้องผา่ตดัเดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 อาทิตย์  

   



    
Materials อปุกรณ์เยอะมาก มคีนดแูลโดยเฉพาะ เช่นเคร่ือง U/S PiCCO  ECMO  H/D  จะมีเจ้าหน้าที ่มาดแูล

ให้ ทัง้การท าความสะอาดและตรวจเช็คตามเวลา เติมของใช้ทัง้วสัดกุารแพทย์ตา่งๆ จะมใีช้ระบบ
บาร์โค้ด ตดิไว้ที่อปุกรณ์เมื่อน ามาใช้ก็แกะบาร์โค้ดออก แล้วติดไว้ที่บอร์ด  หลงัจากนัน้ชว่งเช้าและบา่ย
จะมีเจ้าหน้าที่จากหนว่ยจา่ยกลางมาตรวจเช็คและเติมของตามจ านวนที่ใช้ไป  เป็น disposable เกือบ
หมด 

     
ผ้าที่ใช้เช็ดตวัผู้ ป่วยก็เป็นผ้าอุน่  และเป็นผ้าแบบเดยีวกบัทิชชเูปียก  จะเป็นหอ่ๆ แล้วนึง่เอาไว้  และผ้า
ที่ใช้ท าความสะอาดเตียงก็เหมือนกนัเป็นม้วน แล้วเทน า้ยาฆา่เชือ้ลงไป เวลาใช้ก็ดงึออกมาเหมือน
กระดาษทิชช ูเก็บไว้ใช้ เปลีย่นทกุ 7 วนั 

     
วอร์ดสะอาดมาก จดัพืน้ท่ีเป็นสดัสว่นตามหลกั 5 ส. และทกุคนปฏิบตัิตามหลกั 5 ส. ได้อยา่งเคร่งครัด
มาก มวีินยั หยิบใช้แล้วน ากลบัท าความสะอาดเก็บเข้าที่ทกุครัง้ ไมเ่ฉพาะแตพ่ยาบาล  ทกุๆ คนเลยก็
วา่ได้  แยกขยะชดัเจน 

     
มีคอมพวิเตอร์  ประจ าเตยีงทกุเตียง ใช้ระบบแบบ real time  และโปรแกรมละเอียดมาก ทกุๆ คนใช้
ข้อมลูร่วมกนั และสามารถเลน่อนิเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมลูได้ด้วย  อีกทัง้มี PDA ขนาดกะทดัรัด
ประจ าเตียงเพื่อเวลาถ่ายรูปแผลของผู้ ป่วยก็จะ link สง่ภาพเข้าระบบ HIS ของ รพ.ได้เลย  อีกทัง้
สามารถวาดรูปได้โดยใช้โปรแกรม paint และภาพสปีระกอบ  ส าหรับ PDA ประจ าเตียงเป็นโปรแกรม
เดียวกบัคอมฯ ปลายเตยีง เพราะบางครัง้การ identify ผู้ ป่วยเวลาให้ยาหรือให้เลอืด ก็ต้องน าเคร่ืองนี ้
ไปสแกนที่ป้ายข้อมือผู้ ป่วย เพื่อตรวจสอบช่ือ สกลุผู้ ป่วย วา่ถกูคนหรือไม่ 



 

 

  
อปุกรณ์ที่ช่วยป้องกนัและลดแรงกดทบัจากการนอนในผู้ ป่วยที่จ ากดัการเคลือ่นไหว และพลกิตะแคง
ตวัไมไ่ด้  จะมีถงุผ้า เป็นผ้าร่ม เย็บเป็นปลอกแขน  เวลาใช้ก็สวมปลอกแขนนีแ้ล้วสอดเข้าไปด้านหลงั
ของผู้ ป่วย  เพื่อนวดคลงึ และเพิ่มพืน้ท่ีวา่งระหวา่งล าตวักบัท่ีนอนของผู้ ป่วย เป็นการลดแรงกดทบั   
และป้องกนัท่ีศรีษะผู้ ป่วยโดยใช้ฟองน า้เป็นหมอนหนนุ 

 
 

 

 

 
อปุกรณ์สว่นใหญ่เป็น disposable เกือบหมด  แม้แต ่circuit เคร่ืองช่วยหายใจ  และไมใ่ช้ Humidifier  
ยกเว้นกรณีผู้ ป่วย on ventilator นานๆ  ถ้าไมก่ี่วนัจะใช้ artificial humidifier แทนเปลีย่นทกุ 24 ชม.  

 

  

 
มีอปุกรณ์การตรวจ residual urine  ด้วย กรณีผู้ ป่วย urine ไมอ่อก สามารถตรวจเช็คด้วยเคร่ืองนีไ้ด้วา่
ตอนนี ้urine ในกระเพาะปัสสาวะของผู้ ป่วยมีปริมาณเทา่ไหร่ คล้ายๆ เคร่ือง U/S  ขนาดเลก็  

  
 มีผ้าคลมุปกปิด discharge ที่ออกจากตวัผู้ ป่วย กรณีเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยออกนอกหอผู้ ป่วย  และมีถงุใส ่

drain ตา่งๆ ให้กบัผู้ ป่วย มีสายเพื่อห้อยคอผู้ ป่วยด้วยกรณีเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย  
 กระดาษใช้เป็นกระดาษถนอมสายตาและกระดาษ reuse ทัง้หมด จึงจะมีลกัษณะสอีอกเหลอืงน า้ตาล

ออ่นๆ  
METHODS การดแูลผู้ ป่วย   ข้อดีทีเ่ห็นคือ การดแูล Hygiene care เดน่มากๆ  โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาดของ

ผู้ ป่วย  ทัง้การเช็ดตวั แยกผ้าเช็ดตวัเป็น 7 ผืน(disposable)เช็ดขาแตล่ะข้าง แขนแตล่ะแขน ล าตวัหน้า 
หลงั  เช็ดหน้า   แตไ่มเ่ช็ดตวัด้วยสบู ่เช็ดด้วยผ้าเช็ดตวัอุน่ๆ อยา่งเดียว 



  

 

 
การสระผม ล้างมือ ล้างเท้า ถือเป็นงานท่ีท าประจ า   นา่จะเกือบ 2-3 วนัครัง้  ถึงแม้ผู้ ป่วยจะใส ่tube ก็
ให้ลกุนัง่และล้างเท้าให้เป็นปกติ  
การ flushing ใช้วิธีการฟอก โดยเอาผ้าที่เหมือนทิชชเูปียก ใสส่บูแ่ล้วก็ฟอกให้ทัว่ หลงัจากนัน้เอา
น า้อุน่ใสข่วด แล้วเทล้าง โดยรองแผน่รองซบัไว้ด้านลา่ง กนัท่ีนอนเปียก  
การดแูล  มีการ monitor ตลอดเวลา แตไ่มต้่อง record ยกเว้น NIBP  เนื่องจากข้อมลูทกุอยา่ง link 
เข้าระบบคอมฯ หมด สามารถย้อนดขู้อมลูได้ตลอดเวลา ช่วงไหนเกิดอะไร มีการบนัทกึอาการของ
ผู้ ป่วยแบบ real time  

    
การป้องกนัความเสีย่ง  มีการ double check อยา่งเข้มข้นมาก เมื่อมีการเปลีย่นเวร ต้องมีการ
ตรวจสอบทัง้ order  สิง่แวดล้อมของผู้ ป่วย  ยาและ IV ที่ให้อยูก่บัผู้ ป่วย ตรวจสอบทัง้ชนิด และตาม
หลกั 6R (ที่น่ีใช้หลกั 6R  คือ Right root, drug, dose, patient, time  และ record)  ถ้าผู้ ป่วยรู้ตวัก็
ถามช่ือ สกลุกบัผู้ ป่วยด้วย  ตรวจสอบต าแหนง่ วดัความลกึยาวของสายตา่งๆ(มีสายวดัประจ าเตียง)  
รวมทัง้เช็ควา่ผู้ ป่วยมีสายอะไรอยูต่ าแหนง่ใดของผู้ ป่วยบ้าง โดยบนัทกึลงในรูปภาพท่ีอยูใ่นแบบฟอร์ม  
และตรวจสอบผิวหนงัของผู้ ป่วย โดยเฉพาะในต าแหนง่ทีเ่สีย่งตอ่การกดทบั  มีการป้องกนัการกดทบั
ทกุที่ แม้กระทัง่ที่ strap IV ก็จะมกีารรองกอซไว้ตรงต าแหนง่ที่สาย IV พาดผา่นด้วย  

 

 

 
การเตรียมยา เจ้าของ case และคูข่องตวัเองที่ได้รับ assigned คูก่นัเป็นผู้ เตรียมยาผู้ ป่วยทัง้หมด และ 
double check คูก่นั โดยจะเตรียมยาไว้ทัง้เวรวา่เวลาไหนมยีาอะไร แยกเป็นกลอ่งๆ ไว้  และวางไว้ที่
เตียงผู้ ป่วย  มีการ double check ก่อนเตรียมยา  ก่อนให้ยากบัผู้ ป่วย และที่แตกตา่งคือ เค้าจะเก็บ
ซองยาเปลา่ แผน่ฟรอยด์ที่ใสย่า เอาไว้หลงัจากให้กบัผู้ ป่วยแล้ว เพื่อให้มีการตรวจเช็คอีกครัง้วา่ได้ให้
ยากบัผู้ ป่วยไปจริงๆ หลงัจากเช็คแล้วจึงจะสามารถทิง้ซองยาเหลา่นัน้ได้ 



    
การรายงานกรณีเกิด incident  รายงานในระบบคอมฯ  มีโปรแกรมรายงานความเสีย่ง แบง่เป็น 5 
ระดบัของความรุนแรง  เมื่อพมิพ์รายงาน  ต้องมีการวเิคราะห์สาเหตดุ้วย  โดยเจ้าตวัผู้ท าให้เกิด 
incident ต้องเป็นผู้พิมพ์รายงานสง่  ขัน้แรกสง่ไปท่ีหวัหน้าหอผู้ ป่วยก่อน เมื่อมีการแก้ไข และวิเคราะห์
กบัหวัหน้าแล้ว ก็จะสง่ตอ่ไปท่ี nursing department ตอ่ไป อยา่งเช่นที่ ICU ช่วงที่ไปดงูาน เกิด
เหตกุารณ์ผู้ ป่วยดงึ A-line หลดุ เป็นต้น  ส าหรับใน ICU สว่นใหญ่การเกิด incident จะเป็นเร่ือง 
catheter เลือ่นหลดุ แตอ่ตัราการเกิดคอ่นข้างน้อย  เร่ืองถดัมาก็เป็นเร่ืองtube เลือ่นหลดุ และ med  
error   
การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาล  เขียนแบบ real time  และมีการสรุป โดยใช้ SOAP  ทกุเวร  โดยน า
หลกัของ NANDA,NIC,NAC,NOC  มาใช้ในการตัง้ Nursing Diagnosis   ส าหรับ SOAP  คือ 
S = Subjective (What the patient tells you) 
O= Objective (What you observe)  
A= Assessment (what you assess)  
P= Plan (your plan to deal with the assessment)  ส าหรับสว่นของ plan มีทัง้ plan เร่ืองการ
พยาบาลและเร่ือง treatment  
หตัถการสว่นใหญ่ท าใน ICU แม้แตก่ารท า tracheostomy เนื่องจากมีทีมแพทย์หลายคน  หตัถการ
อื่นๆ  ท า H/D  ทกุวนับอ่ย แตเ่คร่ืองมือเป็นแบบส าเร็จรูปแม้แต ่ set ก็มาแบบเป็นชดุ น า้ยาไมต้่อง
เปลีย่นทกุ ชม. เหมือนท่ีเรา เป็นน า้ยาส าเร็จรูป พยาบาลเพยีงแคด่แูลผู้ ป่วย และเมื่อมีปัญหาก็โทร  
ตาม technician  ได้เลย   
การดแูลจดัการเร่ือง pain จะให้ยาแบบ drip ตลอดและเป็น PCA ก็มี  ใช้การประเมิน conscious โดย
ใช้ RASS  สว่นเร่ือง pain ใช้แบบ Face scale, Numeric scale และ BPS  แตไ่มใ่ช้ CPOT  
มีการป้องกนั DVT  ในผู้ ป่วยทกุราย   ทกุรายต้องใส ่stocking (ผู้ป่วยจา่ยเงินเอง)  ถงึแม้จะเคลือ่นไหว
เองได้  แตถ้่าในรายที่เคลือ่นไหวได้น้อย ก็จะ on Pneumatic cuff เพิ่มเตมิคือพนัทบัไปบน stocking  
การ conference ร่วมกบัทีมแพทย์ มีทกุวนัชว่งเช้า  โดย leader และหวัหน้าหอผู้ ป่วย (บางครัง้) เข้า
ร่วม  และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการรักษา  leader จะมาบอกข้อมลูแก่สมาชิกทมีหลงัจาก 
conference เรียบร้อยแล้ว และมีการพิมพ์ข้อมลูเข้าในระบบคอมฯ เลย   
มีทัง้ sedation protocol (ใช้เกือบทกุรายที่ใสท่อ่ช่วยหายใจ) , Insulin protocol ใช้เช่นกนั 



 

 

 
การผา่ตดั open heart  จะผา่ทกุวนัองัคารและวนัเสาร์  ตารางการผา่ตดัคอ่นข้างแนน่อน  ไมค่อ่ยม ี
case emergency  
เวลา transfer ผู้ ป่วย ไมว่า่จะย้ายกลบัหอผู้ ป่วยหรือไปท า intervention นอกหอผู้ ป่วย  จะมีการปกปิด
สายระบายและขวด discharge ของผู้ ป่วย ด้วยผ้าคลมุ ไมว่า่จะเป็นถงุ urine, ขวด drain ตา่งๆ   

 กรณีพาผู้ ป่วยไป CT  มี 2 จดุคอืที่ ER และ Center  การเคลือ่นย้ายแพทย์กบัพยาบาลเทา่นัน้ และมี
แพทย์ AMBU ให้กบัผู้ ป่วย  ระมดัระวงัสายตา่งๆ  พยาบาลเพียงแคด่แูลสิง่แวดล้อมเทา่นัน้  ใช้ 
monitor transfer ตวัเลก็ เมื่อไปถึงห้อง CT แพทย์จะเป็นท่ีฉีด contrast  และใสเ่สือ้กนัรังส ียืน AMBU 
ให้กบัผู้ ป่วยช่วงระหวา่งที่ท า CT   แตข้่อมลู v/s ช่วงนีจ้ะหายไปจากระบบคอมฯ เพราะไม ่ link ข้อมลู 
แตพ่ยาบาลจะเขียนใน intervention เทา่นัน้วา่อาการผู้ ป่วยเป็นอยา่งไรระหวา่งไป CT  

 การให้ข้อมลูญาติ  เวลาเยีย่มเป็นเวลา 14-20 น.  ของทกุวนัเหมือนกนัทัง้ รพ.  แตก่่อนที่ญาติจะเข้า
เยี่ยม ต้องกดกร่ิงและขออนญุาตก่อน แล้วเสมียนวอร์ด จะไปสอบถามวา่เยี่ยมเตยีงไหน แล้วให้รอ 
เพื่อกลบัมาถาม พยาบาลก่อนวา่สามารถให้ญาตเิข้าเยีย่มผู้ ป่วยได้หรือไม ่ ถ้าได้ จึงจะพาญาติเข้ามา
ที่เตียงของผู้ ป่วย  และพยาบาลจะให้ข้อมลูเก่ียวกบัอาการของผู้ป่วย   นอกจากนีก้รณีผู้ ป่วยทีว่างแผน
จะผา่ตดัและต้องอยู ่ ICU หลงัผา่ตดั  ทางหอผู้ ป่วยจะให้ผู้ ป่วยมาที่ ICU และพยาบาล ICU จะเป็นผู้
พาชมสถานท่ีและอธิบายแก่ผู้ ป่วยเอง  เรียบร้อยก็สง่กลบัหอผู้ ป่วย (ผู้ ป่วยอาจเดินกลบัเอง หรือมี
พยาบาลจากหอผู้ ป่วยมารับกลบัก็ได้)  
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ER  แบง่พืน้ท่ีเป็น 4 โซน คือ  

1. สว่นหน้าที่ให้การตรวจรักษาทัว่ไป ตรวจเสร็จก็กลบับ้าน 

2. สว่นของ  ER  รับผู้ ป่วยฉกุเฉิน  ที่ต้องการรักษาและมีหตัถการตา่งๆ  เรียบร้อยอาจต้อง admitted ในหอผู้ ป่วยของ ER 

หรือไป ICU หรือวอร์ดสามญัทัว่ๆ ไป 

3. สว่นของห้องสงัเกตอาการ  ส าหรับกรณีผู้ ป่วยบางรายทีต้่องคอยสงัเกตอาการก่อนท่ีจะพจิารณาวา่จะให้กลบับ้านหรือ

ต้องนอน รพ. 

4. สว่นของหอผู้ ป่วย  มจี านวน 20 เตียง  คล้ายวอร์ด TR  ที่เรา  แตต้่องมีการเคลยีร์เตียงในเวรเช้า ให้วา่งไว้อยา่งน้อย 4 

เตียงเพื่อเตรียมรับผู้ ป่วยในเวรนอน 

 



การรับผู้ ป่วย 

ผู้ ป่วยสว่นใหญ่เป็นผู้ ป่วยฉกุเฉิน ซึง่รับมาจากทาง Helicopter หรือ Doctor car หรือ Ambulance  มีบ้างที่ผู้ ป่วยมา

เอง  แตเ่ป็นสว่นน้อย 

พยาบาลจ านวน 48 คน รวมหวัหน้าหอผู้ ป่วย (พยาบาลผู้ชาย 18 คน)  เสมียน 3 คน  พนกังานท าความสะอาดอีก 2 คน    

แพทย์ประจ า ER ทัง้หมด 13 คน  ไมร่วม resident ที่มาฝึกที่ ER   

การบริหารจดัการเตยีง  จะมแีพทย์ที่ท าหน้าที่  floor manager บริหารจดัการเตียง  ร่วมกบั leader  ซึง่เป็นพยาบาล 

MANS จ่ายแบบเป็นคูเ่หมือนกบั ICU  แตจ่ านวนเตียงในการดแูลมากกวา่ อาจเป็น 1 คูต่อ่ 4-5 เตียง  และมี
พยาบาลท่ีท าหน้าที่เป็น flight nurse 1-2  คนตอ่เวร stand by  กรณีรับผู้ ป่วยฉกุเฉินทาง helicopter   
และอีก 1 คนดแูลในสว่นของห้องฉกุเฉิน  แตจ่ะมีระบบวงจรปิด link จากสว่นของห้องฉกุเฉินเข้ามาใน
วอร์ด  ถ้ายุง่มาก  และมีผู้ ป่วยหลายราย leader ก็จะจดัสรรคนไปช่วย   
ยดึหลกัการท างานคือ Elegant & Tough  พยาบาลใสช่ดุสเีทา แพทย์ใสช่ดุสนี า้เงินและมีชดุของ flight 
doctor และ flight nurse รวมทัง้ Doctor car and nurse ตา่งหาก  

    
ส าหรับ flight nurse จะเร่ิมท างานตัง้แต ่ 8 น. จนถึงเวลา 30  นาทีก่อนพระอาทิตย์ตกดิน  ซึง่ทกุเช้า
จะต้องมีการไป OK ของและเตรียมของทัง้หมดใน Helicopter ให้พร้อมใช้  และมีการ conference 
ร่วมกนัระหวา่งแพทย์ที่เป็น flight doctor (มี 2 คน) ตอ่เวร และนกับิน  เจ้าหน้าที่เทคนิค  ซึง่การบินไปรับ
ผู้ ป่วยแตล่ะครัง้จะมีทัง้หมด 5 คนคือ pilot, technician, flight doctor 2 คน และ flight nurse 1 คน  แต่
น า้หนกัห้ามเกิน 500  กิโลกรัม(ไมร่วมอปุกรณ์ในเคร่ือง)   ถ้าผู้ป่วยมีน า้หนกัมาก ก็ต้องลดจ านวนแพทย์
ลงเหลอื 1 คนตอ่เทีย่ว 
มี Doctor car nurse  เร่ิมท างานเวลา 15 น.  จนถึงเวลา 23.45 น.  เพื่อมาทดแทน flight nurse  ออกไป
ดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน  และอาจน ากลบัมารักษาที่ รพ. หรืออาจไปสง่ รพ.ใกล้เคียงแทน  

 
 

 
 
เวรเช้ามีพยาบาลประมาณ 16-17 คน  แตเ่วรนอน  เหลอืพยาบาลแค ่7 คน  (จดัเวรเป็นแบบเดียวกบั ICU 
คือ 2 ผลดั  เช้า กบั นอน  ยกเว้นเวร flight nurse และ Doctor car nurse) 
สว่นใหญ่จะเป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ ไมค่อ่ยมีพยาบาลใหม ่ ปีนีไ้มม่ีพยาบาลใหม่ 
บรรยากาศของบคุลากร  สว่นใหญ่บคุลกิ จริงจงัและดเูคร่งขรึมกวา่ใน ICU อาจเป็นเพราะวา่สว่นใหญ่



เป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์การท างานมาหลายปีแล้ว  แตเ่มื่อเข้าไปพดูคยุท าความรู้จกั ก็ให้ความเป็น
มิตรดี  อาจเป็นเพราะวา่อาย ไม่กล้าพดูเพราะพดูภาษาองักฤษได้น้อย  และไมคุ่้นเคยกบัการมาดงูาน 
เพราะยงัไมเ่คยมีพยาบาลเข้ามาดงูานท่ี ER  หลงัจากเปิดวอร์ดมา 3 ปี (เปิดเมื่อ เมษายน 2011) แตเ่วลา
พกั เช่นพกัเที่ยง ก็จะมีทา่ทีผอ่นคลายและพดุคยุเลน่ หยอกล้อกนัตามปกติ  
การให้เกียรติ ซึง่กนัและกนัยงัเป็นจดุเดน่   คนที่เก่ียวข้อง   สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งวิชาชีพ  การสือ่สาร
ข้อมลูให้กนั  เช่น แพทย์จะมีการสือ่สารข้อมลูกบัพยาบาลตลอด โดยไมต้่องสอบถาม ไมว่า่จะมาบอกเร่ือง
แผนการรักษา ผลการตรวจ CT  จะมีการคยุกนัตลอด  
บรรยากาศของการท างาน ถึงแม้จะยุง่มาก แตท่ างานลืน่ไหล  นิ่ง สงบ ไมม่ีโวยวาย เสยีงดงั อกึทกึเลย  
เงียบมาก 

MATERIALS  อปุกรณ์พร้อมเหมือนท่ี ICU ใช้ระบบเดียวกนัทัง้หมด รพ.  

   

    
มีห้องอาบน า้ให้ผู้ ป่วยแยกตา่งหาก โดยถ้าผู้ ป่วยอาการคงที่ และมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองผิวหนงั เช่นติดเชือ้  
เป็นต้น ถึงแม้จะเดินไมไ่ด้ พยาบาลก็จะยกผู้ ป่วยนอนบนเตียงที่กนัน า้ แล้วน าไปอาบน า้ที่ห้องอาบน า้  
อยา่งน้อยวนัละครัง้  แตถ้่าอาการไมค่งที่ก็เช็ดตวับนเตียง 

 

  
METHODS การดแูลผู้ ป่วยคล้ายๆ กบัใน ICU  แตค่อ่นข้างยุง่กวา่เพราะอตัราก าลงัน้อย  บางครัง้ผู้ ป่วยย้ายมาจาก 

ICU  ต้อง on ventilator แตอ่าการคงทีก็่ย้ายกลบัมาที่ ER   
การรับผู้ ป่วย  รับทัง้จากเดินมาเอง   จาก flight transportation (Doctor Heli)  Doctor car  Ambulance 
หรือรับกลบัมาจาก ICU  ถ้าอาการคงที ่
การย้ายผู้ ป่วย ย้ายไป ICU  หรือไปวอร์ดสามญั หรือย้ายไปยงั รพ.ใกล้บ้าน  หรือ discharge เลย  การ
ย้ายผู้ ป่วยออกจาก ER ไปวอร์ดหรือ ICU  พยาบาล ER  ต้องไปสง่ผู้ ป่วยเอง  
การรับสง่เวร ท าระบบเดียวกบั ICU  
การเขยีนบนัทกึทางการพยาบาลก็เช่นเดียวกบั ICU   



จะมีการ conference หลงัจากพยาบาลรับเวรเรียบร้อย ในทกุเช้า ระหวา่งแพทย์  และพยาบาล leader  
ในห้อง conference  และเมื่อมข้ีอสรุปทัง้แพทย์ และพยาบาลจะพิมพ์ข้อสรุปในระบบคอมฯ  ซึง่เป็นการ 
updated ข้อมลูและแนวทางการรักษาของผู้ ป่วยแตล่ะราย  โดยพยาบาลผู้ดแูล case ซึง่อยูด้่านนอก 
สามารถเปิดอา่นได้เลยวา่ ช่วงนีใ้นห้องประชมุเค้า updated ข้อมลูอยา่งไรบ้างในผู้ ป่วยที่ตวัเองดแูล  และ
เมื่อ conference เสร็จ  พยาบาล leader ก็จะมาแจ้งข้อมลูกบัพยาบาลเจ้าของ case อีกครัง้วา่มีแนว
ทางการดแูลและรักษาอยา่งไรบ้าง   
Flight Transportation system เพิ่งเร่ิมเปิดเป็นทางการเมื่อ 18 เมษายน 2012  ใช้ระบบ Doctor Heli  
โดยมีบริษัทท่ีทาง รพ. ซือ้เคร่ือง Helicopter สง่ทัง้นกับิน เจ้าหน้าที่เทคนคิ มาประจ าให้ตามเวร  ออกบิน
รับผู้ ป่วยเฉพาะเวลากลางวนัตัง้แต ่ 8 น. ถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดนิ 30 นาที  ผู้ที่จะตดัสนิใจวา่จะบินได้
หรือไมจ่ะเป็นนกับินเพราะต้องเช็คสภาพอากาศวา่พร้อมจะบินได้หรือไม่ 
สถิติการบิน สงูสดุตอ่วนั 8 เที่ยว  มากกวา่ 350 เที่ยวตอ่ปี  มีทัง้แบบไปรับและน ากลบัมารักษาตอ่ที่ รพ.  
แบบไปรับอยา่งเดียวให้การรักษาแล้วอาจสง่ตอ่ไป รพ.อื่นแทน   และแบบที่ไปแล้วยกเลกิภารกิจกลางคนั
ก็มี  (ผู้ ป่วยไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่าย รัฐบาล support ทัง้หมด) 
ส าหรับพยาบาลท่ีจะมาเป็น flight nurse ต้องผา่นการ trained หลกัสตูร 6 เดือน โดยไปท่ี รพ.อื่นท่ีมี
หลกัสตูรนี ้ทาง Miyazaki Hospital ยงัไมส่ามารถจดัท าหลกัสตูรการ trained ได้เอง  แตส่ าหรับแพทย์ไม่
ต้อง  แคม่าฝึกร่วมกบัแพทย์ที่มีประสบการณ์การบิน เก็บประสบการณ์รายเที่ยวก็สามารถเป็น Flight 
doctor ได้แล้ว 

   

   

 
 

  
ระบบการ double check และ Identify ชดัเจนและเข้มข้นมากเหมือนที่ ICU   

  

 



27 – 30 ตลุาคม 2557  ดงูานท่ี The third floor east ward 

เป็นหอผู้ ป่วยสามญั  จ านวนเตยีง 48 เตียง มีพยาบาล 33 คนรวม Head nurse  

รับผู้ ป่วยศลัยกรรมทัง้หมด 3 กลุม่คือ 

1. กลุม่ระบบทางเดินหายใจ  สว่นใหญ่เป็น Lung cancer 

2. ระบบหวัใจและหลอดเลอืด  สว่นใหญ่เป็นผู้ ป่วย TAA, AAA, และ open heart surgery 

3. ระบบทางเดินอาหาร  สว่นใหญ่เป็นกลุม่ colorectal cancer และ thyroid cancer 

MANS เหมือนทัง้ที่ ER  และ ICU  แตจ่ดัเวรแบบ 12 ชม.  และมีเวร BD แตข่ึน้ปฏิบตัิงานตัง้แตเ่ที่ยงถงึ 21 น.  
ใสช่ดุพยาบาลสขีาว  

    
MATERIALS เหมือนทัง้ที่ ER  และ ICU 

ลกัษณะของหอผู้ ป่วย แบง่เป็นห้องๆ  มีทัง้ห้องที่เป็นเตียงเดียว  บางห้อง 3-4 เตียงใน 1 ห้อง  ไมแ่ยก
ชายหญิง  กัน้มา่นระหวา่งเตียง  และไมไ่ด้แยกด้วยวา่ห้องไหนรับผู้ ป่วยประเภทไหน  คละกนัไป แตใ่ช้
สญัลกัษณ์เป็น สติกเกอร์วงกลมสเีหลอืง สเีขียวและสชีมพ ู ตดิไว้ที่ป้ายช่ือผู้ ป่วยหน้าห้อง เพือ่ให้
พยาบาลและแพทย์สงัเกตได้วา่ ผู้ ป่วยในทีมของตนอยูห้่องนัน้ๆ หรือไม ่  มีห้องอาบน า้ให้กบั
ผู้ ป่วยหนกั 

   

   

    



METHODS จ่ายงานแบบเดียวกนั  คือเป็นคู ่ แตจ่ านวนเตียงที่ดแูลอาจ 4 - 10 เตยีงตอ่ 1 คู ่  ขึน้กบัอาการของ
ผู้ ป่วย   
แบง่พยาบาลออกเป็น 3 กลุม่ ตามกลุม่ผู้ ป่วย  คือกลุม่ 1  กลุม่ 2 และกลุม่ 3  โดยจ านวนพยาบาล
ประมาณ 10 คนตอ่กลุม่และ fixed กลุม่ประมาณ 1 ปีจึงจะมกีารเปลีย่นกลุม่ เพื่อสะดวกกบัการจ่าย
งานและการพฒันา competency   
การดแูลผู้ ป่วย  เน้นการให้ข้อมลูและการ ambulated  ที่ส าคญั Hygiene care ในผู้ ป่วยหนกัที่ต้อง
นอนติดเตยีง (สว่นใหญ่เป็นผู้ ป่วยที่ช่วยเหลอืตวัเองได้)  มีผู้ ป่วยหนกัประมาณ 2- 4 ราย   
ทกุวนัจนัทร์และวนัศกุร์ จะเป็นวนัท่ีอาบน า้ให้กบัผู้ ป่วยหนกั  คือเช็ดตวัผู้ ป่วยทกุวนั แตเ่ฉพาะวนัจนัทร์
กบัวนัศกุร์ทีจ่ะยกผู้ ป่วยลงเตียงกนัน า้แล้วเข็นไปห้องอาบน า้ ท าการอาบน า้ สระผมให้กบัผู้ ป่วยเสมือน
การอาบน า้ที่บ้าน  มีฝักบวัอาบน า้เรียบร้อย  สระผมผู้ ป่วยทกุ 2 วนั  

   

   

   
 

  

 

 

 



การน ามาพัฒนางาน  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1. ระบบข้อมลูของผู้ ป่วยซึง่ link จาก bedside  เข้าสูร่ะบบ HIS  ได้แบบ real time  จะชว่ยลดภาระงานทัง้ของ

แพทย์และพยาบาล  ท าให้ข้อมลูละเอียดและ ลดโอกาสผิดพลาดจากการ key ข้อมลู   

2. การมีอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบ HIS  ที่เพียงพอตอ่การใช้งาน จะช่วยท าให้ทัง้แพทย์และพยาบาล รวมทัง้เจ้า

หน้าทีอื่นๆ ท างานได้งา่ยและสะดวกขึน้  และการพฒันาโปรแกรมให้สามารถบนัทกึข้อมลูและเรียกดขู้อมลูได้ทกุ

เร่ือง ไมว่า่จะเป็นข้อความหรือภาพสปีระกอบ  อยา่งเช่นลกัษณะแผลของผู้ ป่วย ท าให้งา่ยตอ่การสง่ตอ่ข้อมลู 

3. รณรงค์บคุลากรให้เห็นความส าคญัและตระหนกัในเร่ืองการ double check และการ Identify ผู้ ป่วยอยา่ง

เคร่งครัด  

4. จดัหลกัสตูรและชว่ยเหลอืในเร่ืองการเพิม่ประสทิธิภาพในการสือ่สารด้วยภาษาองักฤษ แก่บคุลากรในหนว่ยงาน 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการไปดงูานตา่งประเทศ  เช่นเสริมชว่งการจดัท า case conference ประจ าเดือน  แตฝึ่ก

น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ  เป็นต้น 

5. ผลติอปุกรณ์ หรือสรรหาอปุกรณ์เพื่อป้องกนัการเกิดแผลกดทบั โดยเฉพาะทีม่มุปาก  และกรณีผู้ ป่วยจ ากดัการ

เคลือ่นไหว  

ปัญหาและอุปสรรค 

 ควรมีการแยกงบประมาณสนบัสนนุของคณะฯ  แก่ผู้ ไปดงูานตา่งหากจากงบวิชาการประจ าปี  เพราะถึงแม้ทางสถานท่ี

ที่ไปดงูานจะสนบัสนนุเบีย้เลีย้งแตก็่ไมเ่พียงพอ  และไมค่รอบคลมุในสว่นของคา่เดินทาง ผู้ทีไ่ปดงูานต้องออกคา่ใช้จา่ยเอง

ทัง้หมด  

 

        

            พว.ศรัญญา   ตกุชแูสง 

         ผู้รายงาน 


